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 2 (62 ) العقيدة الطحاوية

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
للهم اوصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،  ،مد هلل رب العالمينالح

 -اوي اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، قال اإلمام الطح
 :-رحمه هللا تعالى

  ".ِب َوالثََّواِب َواْلِعَقا ،َوِقَراَءِة اْلِكَتاِب  ،َواْلَعْرِض َواْلِحَساِب "
 .، األصل يعنيونؤمن
 .أي نعمطالب: 

 بوط عندك؟ضهو م معطوف على مجرور، أي نعم، ماونؤمن بالبعث والعرض والحساِب، 
 ذكرت ال ماطالب: 

والعرض والحساب وقراءة  :انظر الدرس الماضي: ونؤمن بالبعث وجزاء األعمال إلى أن قال
 .الكتاب
 أقرأها من جديد يا شيخ؟طالب: 

 ا.كن تقرأ مضبوط  ال، لكن مم
 طالب: هل هو كالم مستأنف

 .ال ما هو ُمستأنف، هو معطوف على ما تقدم
 ."وقراءةُ  الكتاب"

  .وقراءِة الكتاب كلها مجرورة، والعرِض والحساب
 أحسن هللا إليك

 اْلَواِقَعة   َوَقَعتِ  َيْوَمِئذ  فَ } :َقاَل َتَعاَلى َوالثََّواِب َواْلِعَقاِب  ،َواْلَعْرِض َواْلِحَساِب، َوِقَراَءِة اْلِكَتاِب "
تِ * َماءُ  َواْنَشقَّ  َيْوَمِئذ   َفْوَقُهمْ  َربِ كَ  َعْرَش  َوَيْحِملُ  َأْرَجاِئَها َعَلى َواْلَمَلكُ  *َواِهَية   َيْوَمِئذ   َفِهيَ  السَّ

وَرةِ  آِخرِ [ ِإَلى  81 - 15 :]اْلَحاقَّةِ  {َخاِفَية   ِمْنُكمْ  َتْخَفى اَل  ُتْعَرُضونَ  َيْوَمِئذ   * َثَماِنَية   َوَقاَل   السُّ
}َيا َأيَُّها اإِلنَساُن ِإنََّك َكاِدح  ِإَلى َربِ َك َكْدًحا َفُمالِقيِه * َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه * َتَعاَلى: 

َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء َظْهرِِه *  َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا * َوَينَقِلُب ِإَلى َأْهِلِه َمْسُروًرا * َوَأمَّا
َفَسْوَف َيْدُعو ُثُبوًرا * َوَيْصَلى َسِعيًرا * ِإنَُّه َكاَن ِفي َأْهِلِه َمْسُروًرا * ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َيُحوَر * 

 "[.15-6]االْنِشَقاْق: َبَلى ِإنَّ َربَُّه َكاَن ِبِه َبِصيًرا{
ا}َوُعِرضُ َوَقاَل َتَعاَلى:   َل َمرَّة { وا َعَلى َربِ َك َصفًّ َوَقاَل  ،[48الَكْهِف:] َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَّ

}َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال : َتَعاَلى
[، 49]الَكْهِف: {َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًداًة َوال َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها ُيَغاِدُر َصِغيرَ 
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 3 لكريم اخلضريمعالي الشيخ عبد ا

اِر{ : َوَقاَل َتَعاَلى َمَواُت َوَبَرُزوا ّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ ُل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض َوالسَّ [ 48]إْبَراِهيَم:}َيْوَم ُتَبدَّ
وَرةإلى آ  .ِخِر السُّ

َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش{ َوَقاَل َتَعاَلى:  َ َسِريُع اْلِحَساِب{: ولهق اآلية، ِإَلى[ 15]غافر:}َرِفيُع الدَّ  }ِإنَّ َّللاَّ
َوُهْم ال  ْفس  َما َكَسَبْت َوفَّى ُكلُّ نَ  ُثمَّ تُ }َواتَُّقوا َيْومًا ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى َّللاَِّ : [، َوَقاَل َتَعاَلى17]غافر:

  [281]الَبَقَرِة: ُيْظَلُموَن{
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِبيَّ َأنَّ النَّ  َعاِئَشَة  ِفي َصِحيِحِه َعنْ  -َرِحَمُه َّللاَُّ - اْلُبَخاِريُّ  َوَرَوى    :َقالَ  -َصلَّى َّللاَّ

 َفَأمَّا} :َتَعاَلى َّللاَُّ  َقالَ  دْ قَ  َأَلْيَس  ،َّللاَِّ  َرُسولَ  ايَ  َفُقْلُت: َهَلَك، ِإالَّ  ْلِقَياَمةِ ا ْومَ يَ  ُيَحاَسبُ  َأَحد   َلْيَس » 
ُسوُل َّللاَِّ َفَقاَل رَ  [ 8 - 7 :ااِلْنِشَقاقِ ] {َيِسيًرا َساًباحِ  ُيَحاَسبُ  َسْوفَ فَ  ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  ُأوِتيَ  َمنْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، «بَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ ُعذ ِ اْلِحَساَب يَ  َناَقُش يُ  ، َوَلْيَس َأَحد  اْلَعْرُض  : ِإنََّما َذِلكِ َصلَّى َّللاَّ
 .َيْصَفحُ َلِكنَُّه َتَعاَلى َيْعُفو وَ وَ  ،م  َلُهمْ ْيُر َظالِ َيْعِني َأنَُّه َلْو َناَقَش ِفي ِحَساِبِه ِلَعِبيِدِه َلَعذََّبُهْم َوُهَو غَ 

 ."َتَعاَلى ِإْن َشاَء َّللاَُّ  ِتي ِلَذِلَك ِزَياَدُة َبَيان  َوَسَيأْ 
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين 

 ،وأصحابه أجمعين، أما بعد
ا بالعرض والحساب حسابِ والعرِض وال :-رحمه هللا تعالى-يقول المصنف ف : أي ونؤمن أيض 

س عرض النادة من البعث إذا لم يُ لفائا ما هألن ؛واإليمان به من متطلبات اإليمان باليوم اآلخر
 ى كل عامل بعمله،جاز  هذه هي الثمرة من هذا البعث ليُ  ؟جزون بهابون على أعمالهم ويُ حاس  ويُ 

والعرِض والحساِب  هللا عنه، إن لم يعفُ  ،والمسيء يجد جزاء عمله ،المحسن يجد ثواب عمله
  ُأوِتي  أ مَّا م ن  ف  }ومن وراء ظهورهم  س كتبهم بأيمانهم وشمائلهمحين ُيعطى النا :وقراءِة الكتاب

اب ا ي ِسير ا ُب ِحس  اس  ف  ُيح  و  تابه بيمينه هذا ناٍج، ك[  من أوتي 8-7{ ]االنشقاق: ِكت اب ُه ِبي ِميِنِه * ف س 
 خالف من أوتي كتابه بشماله من الكفار والمنافقين، ،وهم أهل اليمين، أهل الجنة ،هذا الناجي

ائلهم، ون كتبهم بشمعط  يُ فوأما بالنسبة للكفار والمنافقين  ،ون الكتاب باليمينعط  يعني المؤمنون يُ 
ذين يعطون هم ال" :انهم أو بشمائلهم؟ يقول ابن حزمون كتبهم بأيمعط  فماذا عن الفساق، هل يُ 
ا قال بذلك غير ابن حزم، والظاهر أنهم بعد أن يهذبو  اأحد  وال أعرف  ،"الكتاب من وراء ظهورهم

 حاسبوا على سيئاتهم وما اقترفوه منويدخلون الجنة بعد أن يُ  ،عطون كتبهم بأيمانهميُ وينقوا 
امل وقراءِة الكتاب والثواِب والعقاِب: الثواب هو الثمرة، ثمرة عفإنهم حيئنِذ ينجون،  ،محرمات
 آليات الدالة علىا -رحمه هللا تعالى–ثم أورد الشارح  ،والعقاب ثمرة عامل السيئات ،الحسنات

اُء ف هِ  فذكر قوله تعالى: ،ذلك م  قَّت  السَّ ُة * و انش  ق ع ت  ال و اِقع  ِئٍذ و  م  م  }ف ي و  ل ى  ِئٍذ و اِهي ة  ي  ي و  ل ُك ع  * و ال م 
اِني ة  *{  ِئٍذ ث م  م  ق ُهم  ي و  بِ ك  ف و  ِمُل ع ر ش  ر  ي ح  ا و  اِئه   .لسورةا[ إلى آخر 17-15]الحاقة:أ ر ج 

ولكن  ،ل أوعال كما جاء في بعض الروايات الضعيفةاة العظام، بعضهم يقية من المالئكثمان
وحصل من بعض الغالة من الطوائف من  ،لكنهم مالئكة شداد كرام ،حديث األوعال ضعيف
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 4 (62 ) العقيدة الطحاوية

حمله ثمانية منهم وكتبوا  ،إلسماعيلية أنهم حملوا سيدهم على عرشلزعم ذلك لمتبوعه، حصل 
ِئٍذ  } -لعافيةنسأل هللا السالمة وا–اآلية عليه  م  اِني ة  * ي و  ِئٍذ ث م  م  ق ُهم  ي و  بِ ك  ف و  ِمُل ع ر ش  ر  ي ح  و 

اِفي ة   ف ى ِمن ُكم  خ  ر ُضون  ال ت خ  {}الشاهد هنا العرض،  [،18-17]الحاقة:{ ُتع  ر ُضون  ِئٍذ ُتع  م  وجاء  ،ي و 
اِدح  }ي ا أ ي  :في هذه اآلية نص قطعي على ثبوت العرض ثم قال في آخر السورة اُن ِإنَّك  ك  ا اإِلنس  ه 

اب ا ي ِسير ا { ُب ِحس  اس  ف  ُيح  و  ا ف ُمالِقيِه * ف أ مَّا م ن  ُأوِتي  ِكت اب ُه ِبي ِميِنِه * ف س  ح  د  بِ ك  ك   ِإل ى ر 
ر ُضون  {[،، 8-6]االنشقاق: اب ا ي ِسير ا {في اآلية األولى والثانية:  } ُتع  بُ ، } ِحس  اس  ف  ُيح  و   } ف س 

اب ا ي ِسير ا { ، «بذ  من نوقش الحساب عُ » :وسيأتي استشكال أم المؤمنين عائشة على حديث ،ِحس 
من نوقش »المناقشة والمحاسبة التي نتيجتها حتم ا العذاب،  -رضي هللا عنها–استشكلت 
يقول:  -جل وعال–ب وهللا عذَّ كيف يُ  -عليه الصالة والسالم–ذكرت ذلك للنبي  ،«بذ ِ الحساب عُ 

اب ا ي ِسير ا{} ُب ِحس  اس  ف  ُيح  و  [؟ هل سوف يعذب 8-7]االنشقاق:  ف أ مَّا م ن  ُأوِتي  ِكت اب ُه ِبي ِميِنِه * ف س 
فهل يعذب مثل هذا؟ هذا إشكال من أم المؤمنين  ،وهو سوف يحاسب، ثبت الحساب في حقه

ر ُضون  ال }ي   «ذلك العرض» :وقال لها -عليه الصالة والسالم–فكشفه النبي  ،عائشة ِئٍذ ُتع  م  و 
اِفي ة { ف ى ِمن ُكم  خ  هذا حساب من نوع ف[، بخالف الحساب الذي نتيجته العذاب 18]الحاقة: ت خ 

قش إال نتيجته العذاب، لماذا؟ ألنه مهما و ما من شخص ن ،«من نوقش الحساب»آخر، مناقشة، 
جميع عمره ما تعادل نعمة  ناقش هذه الحسنات كلها التي عملها فيعمل وبذل من الحسنات لو يُ 

ف  ب، وقش بسببها حتم ا سيعذ  وسب ونُ فماذا عن باقي النعم إذا حُ  -جل وعال–من نعم هللا  و  }ف س 
ُرور ا{ ِلِه م س  ِلُب ِإل ى أ ه  ي نق  اب ا ي ِسير ا * و  ُب ِحس  اس  }ه اُؤُم [، في اآليات األخرى 9-8]االنشقاق:  ُيح 

ُرور ا{[، يفرح 19ة:]الحاق اق ر ُءوا ِكت اِبي ه { ِلِه م س  ِلُب ِإل ى أ ه  ي نق  [، الشك أنه سوف 9]االنشقاق: }و 
وشاهد ذلك في األمور العادية اليسيرة عندنا الطالب في المدارس الذي  ،يطلعهم على النتيجة

ليريهم  ؛ليصل إلى أهله ؛سرعتهوتطوى له األرض بحسب  ،يأخذ درجات عالية يطير من الفرح
، ما بعد عتز  ما وُ  :قال ؟أين الشهادة :بخالف الضعيف، الضعيف إذا قيل له {ر ُءوااق  } تهنتيج
 قطعها.و  مزقها وهو ،عت الشهادةوز  

 طالب:...
اب ا ي ِسير ا{  ُب ِحس  اس  ف  ُيح  و   ال يناقش. ايعني يعرض عرض   }ف س 

 طالب:...
ر اء  }و أ مَّا م ن  أُ  :هذا مجرد عرض وليست مناقشة بدليل حديث عائشة  ِرِه * ظ  وِتي  ِكت اب ُه و  ه 

ُعو ُثُبور ا{  ف  ي د  و  نه للعصاة ال للكفار إ[، هذا الذي قال فيه ابن حزم 11-10]االنشقاق:ف س 
ل  فهو يرى أن ما وراء الظهر منزلة بين المنزلتين، بين اليمين والشمال،  ،والمنافقين ي ص  ى }و 
ِعير ا{   [12]االنشقاق:س 

 طالب:....
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 5 ضريلكريم اخلمعالي الشيخ عبد ا

 .نها شديدةأل ؛نعم
ُرور ا  ان  ِفي أ ه ِلِه م س  ِعير ا* ِإنَُّه ك  ل ى س  ي ص  ُعو ُثُبور ا* و  ف  ي د  و  {ي  نَّ أ ن  ل ن  ظ  ِإنَُّه  *}ف س   ُحور 

نما في  ،وهذا ليس في حق العصاة ،بعث[، يعني يرجع، إنه ظن أن لن يُ 41-11]االنشقاق:  وا 
ان  ِبهِ حق الكفار،  بَُّه ك  ل ى  [،15]االنشقاق:ب ِصير ا{  }ب ل ى ِإنَّ ر  فًّا ل ق د  ِجئ ُتُمون ا ر  }و ُعِرُضوا ع  بِ ك  ص 

ل  م رٍَّة{ ن اُكم  أ وَّ ل ق  م ا خ  ُوِضع  ال ِكت اُب ف ت ر ى }و  الشاهد في ذلك العرض،  } و ُعِرُضوا {[، 48]الكهف: ك 
ل   ي  ي ُقوُلون  ي ا و  ِفِقين  ِممَّا ِفيِه و  ِرِمين  ُمش  ِغير  يُ ت اِب ال ت ن ا م اِل ه ذ ا ال كِ ال ُمج  ِبير ة  ِإالَّ غ اِدُر ص  ة  و ال ك 

اه ا{ ص  ي   ،قراءة الكتاب والعرض والحساب وقراءة الكتاب[ 49]الكهف:أ ح  ي ُقوُلون  ي ا و  اِل ه  }و  ذ ا ل ت ن ا م 
اه ا{ ص  ِبير ة  ِإالَّ أ ح  ِغير ة  و ال ك  ن هذا الكالم؟ بعد قراءة [ متى يقولو 94]الكهف:ال ِكت اِب ال ُيغ اِدُر ص 

ا{الكتاب،  د  ب ك  أ ح  ِلُم ر  اِضر ا و ال ي ظ  ِمُلوا ح  ُدوا م ا ع  و ج  ِلُم ِمث ق ال  ذ رٍَّة   } إِ [، 49]الكهف:}و   نَّ َّللاَّ  ال  ي ظ 
ا{ ه  اِعف  ن ة  ُيض  س  ن ت ُك ح  ي ر  األ ر  [، 40]النساء: و اِ  ُض غ  ُل األ ر  م  ُتب دَّ ُزو }ي و  ب ر  م و اُت و  ا ّلِلَِّ ِض و السَّ

اِر{ اِر{ [، 48]إبراهيم: ال و اِحِد ال ق هَّ ِ ال و اِحِد ال ق هَّ ُزوا ّلِلَّ ب ر  ل [ إذا جاء الجبار لفص48هيم:]إبرا }و 
ِش{ القضاء ثم قال:  ر  اِت ُذو ال ع  ر ج  ِفيُع الدَّ ِريُع ال  }ِإنَّ َّللاَّ  [ اآلية إلى قوله: 15]غافر:}ر  اِب{ س   ِحس 

حساب ومناقشة للخالئق من أولهم إلى آخرهم، كم يحتاج من وقت؟  :[، قد يقول قائل17]غافر:
 ،تصحيحالالمدرس إذا أخذ كراسات اإلجابة وقد تكون مائة أو تزيد أو تقل ينتهي أسبوع وما كمل 
 مليارات، قدوهؤالء الخالئق من أولهم إلى آخرهم من آدم إلى أن تقوم الساعة، كم أعدادهم؟ بال
 :الولذا ق ،يقول قائل مثل هذا الكالم أو يخيل إليه أن هذه األعداد الهائلة تحتاج إلى وقت طويل

اِب{  ِريُع ال ِحس  ُعون  ِفيِه إِ [، 17]غافر:}ِإنَّ َّللاَّ  س  ما  ُتر ج  فَّى كُ }و اتَُّقوا ي و  ِ ُثمَّ ُتو  ٍس م ا ل ى َّللاَّ ل  ن ف 
ب ت  و ُهم  ال ُيظ   س  {ك   .[281]البقرة: ل ُمون 

ال: ق -لى هللا عليه وسلمص-في صحيحه عن عائشة أن النبي  -رحمه هللا-قال: وروى البخاري 
 مَّا م ن  }ف أ  ب يوم القيامة إال هل ك، فقلت: يا رسول هللا! أليس قد قال هللا تعالى: ليس أحد يحاس  »

ُب حِ  اس  ف  ُيح  و  اب ا ي ِسير ا{ُأوِتي  ِكت اب ُه ِبي ِميِنِه * ف س  صلى هللا -ل هللا فقال رسو  [؟!8-7]االنشقاق: س 
 ،العمل ألن إنَّ مكفوفة عن ؛«إنما ذلِك العرض ، العرض -ا عائشةي- : إنما ذلكِ -عليه وسلم

وليس أحد  يناقش الحساب يوم »وعلى كل حال لو كانت عاملة هو الخبر لكن هي مكفوفة 
إن  :لقد يقول قائ ،بهم وهو غير ظالم  لهمسابه لعبيده لعذَّ يعني لو ناقش في ح «القيامة إال ُعذب

ف إلى أن مات ل ِ ويجتنب السيئات منذ أن ولد ومنذ أن كُ  ،حسناتالهذا عام، رجل صالح يعمل 
 ب؟وقش يعذ  لو نُ 

 طالب:...
نما دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين ،دخل الجنة بعمله ما ألنه لو ناقشه ووضع السمع  ؛وا 

يقوم اإلنسان بشكرها مهما لهج بالحمد والثناء والشكر واستعمل  بقية النعم التي الوالبصر و 
لك يعترف بالتقصير لكن مع ذ ،يكون شكر على الوجه المطلوب جوارحه بما يرضي هللا ال
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ال  ،ثم تشمله رحمة أرحم الراحمين ،ويتوب إن كان هناك خطايا وسيئات ،التز ويستغفر عن ال وا 
وال  :ما من أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قالوا» أنه قال:  -يه الصالة والسالمعل–قد جاء عنه ف

 -جال وعال-عن قوله  فماذا حينئذ ،«وال أنا إال أن يتغمدني هللا برحمته :قال ؟أنت يا رسول هللا
م ُلون   نَّة  ِبم ا ُكنُتم  ت ع  ُخُلوا ال ج  ة الدخول برحم :لوا[، يعني بعملكم تدخلون الجنة، قا32]النحل: { } اد 

يعني أنه لو ناقش بحسابه لعبيده لعذبهم وهو حسب العمل في الجنة، بوالمنازل  ،أرحم الراحمين
 إن شاء هللا تعالى. ،بيانوسيأتي لذلك زيادة  ،ى يعفو ويصفحولكنه تعال ،غير ظالم لهم

ِحيِح َعِن النَِّبيِ  "  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوِفي الصَّ  ،اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  ُيْصَعُقونَ  اَس النَّ  ِإنَّ » :القَ َأنَُّه  -َصلَّى َّللاَّ
لَ  َفَأُكونُ   َصْعَقةِ بِ  ُجوِزيَ  َأمْ  ،َقْبِلي َفاقَ أَ  َأْدِري  َفاَل  ،اْلَعْرشِ  ِبَقاِئَمةِ  آِخذ   ُموَسى اَفِإذَ  ،ُيِفيقُ  َمنْ  َأوَّ
ْرُض ْشَرَقِت اأْلَ َوأَ  ،ِلَفْصِل اْلَقَضاءِ  َذا َجاَء َّللاَُّ إِ  ،َمْوِقِف اْلِقَياَمةِ  َوَهَذا َصْعق  ِفي «؟الطُّورِ  َيْومِ 

 ." َفِحيَنِئذ  َيْصَعُق اْلَخاَلِئُق ُكلُُّهمْ  ،ِبُنورِهِ 
 .الخالئُق، نائب فاعل

 ."نعم، فحينئذ  يصعق الخالئق كلهم"
 يصعق يا شيخ أم يصعقون؟الب: ط

 .شون، يغمى عليهم، يحصل حالة صعقيصعق يعني يغ
 النَّاَس  ِإنَّ » :: َكْيَف َتْصَنُعوَن ِبَقْوِلِه ِفي اْلَحِديثِ َفِإْن ِقيلَ  يَنِئذ  َيْصَعُق اْلَخاَلِئُق ُكلُُّهمَفحِ "  

لَ  َفَأُكونُ  ،اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْصَعُقونَ   ِبَقاِئَمةِ  َباِطًشا ُموَسى َفَأِجدُ  ،اأْلَْرُض  َعْنهُ  َتْنَشقُّ  َمنْ  َأوَّ
ْشَكاُل. َوَلِكنَُّه َدَخَل ِقيَل: اَل  «اْلَعْرشِ  َعَلى منه  َرْيَب َأنَّ َهَذا اللَّْفَظ َقْد َوَرَد َهَكَذا، َوِمْنُه َنَشَأ اإلِْ

َب َبْيَن اللَّْفَظْيِن، َفَجاءَ  ، َفَركَّ  النَّاَس  ِإنَّ » :: َأَحُدُهَماَهَذاِن اْلَحِديَثاِن َهَكَذا الرَّاِوي َحِديث  ِفي َحِديث 
لَ  َفَأُكونُ  اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  َيْصَعُقونَ  َم، َوالثَّاِني«ُيِفيقُ  َمنْ  َأوَّ لُ  َأَنا» ، َكَما َتَقدَّ  َعْنهُ  َتْنَشقُّ  َمنْ  َأوَّ
َأُبو  . َوِممَّْن َنبََّه َعَلى َهَذاي َهَذا اْلَحِديُث ِفي اآْلَخرِ ، َفَدَخَل َعَلى الرَّاوِ «اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اأْلَْرُض 

اِج الْ  ْيخُ  ،ِمزِ يُّ اْلَحجَّ يِن ْبُن اْلَقيِ مِ  َوَبْعَدُه الشَّ ْيخُ  ،َشْمُس الدِ  يِن اْبُن َكِثير   َوَشْيُخَنا الشَّ - ،ِعَماُد الدِ 
َواةِ ، -َرِحَمُهُم َّللاَُّ   ْسَتْثَنى َفَقاَل: َفاَل َأْدِري َأَفاَق َقْبِلي َأْم َكاَن ِممَِّن ا ،َوَكَذِلَك اْشَتَبَه َعَلى َبْعِض الرُّ

 ُ  "؟-َعزَّ َوَجلَّ -َّللاَّ
 ،أو لم ُيصعق أصال   -عليه الصالة والسالم–يعني هل ُصعق موسى كغيره وأفاق قبل النبي 

ل ُه د   } فـ للجبل -جل وعال-وزي بصعقة الطور حينما تجلى هللا وجُ  ع  ِعق ا ۚج  ٰى ص  رَّ ُموس  ا و خ   {كًّ
 ال -عليه الصالة والسالم–قبل النبي وأنه يفيق  ،[، فكون موسى له هذه المزية143]األعراف:

ه علي– افالدالئل القطعية تدل على أن محمد   -عليه الصالة والسالم–يعني أنه أفضل منه 
عليه –كون موسى يفيق قبله وكون إبراهيم ُيكسى قبله و  ،أفضل الخالئق -الصالة والسالم
 بة الواحدة والمناقب اليسيرة اليعني أنهما أفضل منه؛ ألن الفضيلة أو المنق ال -الصالة والسالم

وهذا  ،-عليه الصالة والسالم–ترجح بالمناقب الكثيرة التي ليس ألحٍد منها أقل القليل بالنسبة له 



 

 

 

 

 

7  
7 

 7 ضريلكريم اخلمعالي الشيخ عبد ا

 ه،يعني ما في فضائل ومزايا ومناقب رجح فيها عمر على أبي بكر؟ نعم في ،ررومقمعروف أمر  
 .وأقول مثل ذلك فيمن دونهم ،ئل عمرلكن أيهما أفضل؟ أبو بكر لكثرة فضائله بالنسبة لفضا

 طالب:...
 اختلط عليه

 ..طالب:
عليه –وأن النبي  ،البخاري خرج ما هو صحيح إلى من ُنسب إليه كما قالوا في حديث ابن عباس

وهو ُمحرم، قالوا مقطوع بأن ابن عباس قال هذا الكالم وعلى  تزوج ميمونة -الصالة والسالم
صل يعني البخاري، المقصود أن هذا حا ابن عباس وهم، هذا الشرط مسلم، كون الراوي وهم، 

 .بسند كالشمس على شرط البخاري 
ِحيَحُة ُهَو    َواَياُت الصَّ لُ اَواْلَمْحُفوُظ الَِّذي َتَواَطَأْت َعَلْيِه الرِ  ِحيُح، ا، َوَعَلْيِه أْلَوَّ ْلَمْعَنى الصَّ
ْعَق َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَتَجلِ ي َفِإنَّ  ِ ِلِعَباِدهِ  الصَّ اَل - َفُموَسى ِلَفْصِل اْلَقَضاِء، ِإَذا َجاءَ  َّللاَّ ِإْن  -مُ َعَلْيِه السَّ

ا، َفُجِعَلْت َص ِلْلَجَبِل فَ  ى َربُّهُ َكاَن َلْم ُيْصَعْق َمَعُهْم، َفَيُكوُن َقْد ُجوِزَي ِبَصْعَقة  َيْوَم َتَجلَّ  ْعَقُة َجَعَلُه َدكًّ
بِ  َيْومَ َهَذا التََّجلِ ي ِعَوًضا عَ  يَم َواَل مَّْل َهَذا اْلَمْعَنى اْلَعظِ اَمِة. َفَتأَ  اْلِقيَ ْن َصْعَقِة اْلَخاَلِئِق ِلَتَجلِ ي الرَّ

 . "ُتْهِمْلهُ 
لقائه في ة مجازاة له لمَّا جرده الكفار إلكسى يوم القيامأول من يُ  -ليه السالمع–كما أن إبراهيم 

 .-يه السالملع–النار، كان أول من يكسى يوم القيامة 
 طالب:...

 ماذا؟
 طالب:...

 ؟يوجد أوهام، من يعرى من الخطأ والنسيان
 طالب: ترد عن البخاري؟

 .اري ال ما ترد عن البخ 
َمامُ وَ "     "ْبنُ  َبْكرِ  َوَأُبو ،َوالتِ ْرِمِذيُّ  ،َأْحَمدُ  َرَوى اإلِْ

 ابنُ 
 .أحسن هللا إليك

َمامُ " - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َّللاَُّ َصلَّى -َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  ،ْنَياْبُن َأِبي الدُّ َوَأُبو َبْكِر  ،يُّ َوالتِ ْرِمذِ  ،َأْحَمدُ  َوَرَوى اإلِْ
َضُة َتَطاُيِر َوَعرْ  ،اِذيرُ ال  َوَمعَ َفَعْرَضَتاِن ِجدَ  ،ُيْعَرُض النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َثاَلَث َعَرَضات  »  :

ُحفِ  َوَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه  ،َجنَّةَ َخَل الْ دَ  ،َوُحوِسَب َحِساًبا َيِسيًرا ،َيِميِنهِ َفَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه بِ  ،الصُّ
 .«َدَخَل النَّارَ  ،ِبِشَماِلهِ 

ْنَيا َوَقْد َرَوى    :ي َذِلَك ِشْعًراَأنَُّه َأْنَشَد فِ  :اْبِن اْلُمَباَركِ  َعنِ  اْبُن َأِبي الدُّ
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ُحُف ِفي اأْلَْيِدي  َرةً شَّ ُمنَ  َوَطاَرِت الصُّ

َراِئُر َواأْلَْخَباُر ُتطَّ    .  َلعُ ِفيَها السَّ
.  

 َعة  َفَكْيَف َسْهُوَك َواأْلَْنَباُء َواقِ 

، َواَل َتْدِري ِبَما َتقَ   .  عَعمَّا َقِليل 
. 

 هلَ اَع َأِفي اْلِجَناِن َوَفْوز  اَل اْنِقطَ  
 "عُ َأِم اْلَجِحيِم َفاَل ُتْبِقي َواَل َتدَ   .

. 
 طفالجحيِم، ع

 أحسن هللا إليك
 

 َدعُ َأِم اْلَجِحيِم َفاَل ُتْبِقي َواَل تَ    ".....................................
.  

  ُهمْ َتْهِوي ِبَساِكِنَها َطْوًرا َوَتْرَفعُ 
َها قُ   .  واِمعُ ِإَذا َرَجْوا َمْخَرًجا ِمْن َغمِ 

. 
 ُهمْ عُ َطاَل اْلُبَكاُء َفَلْم ُيْرَحْم َتَضرُّ 

 عُ َواَل ِرقَّة  ُتْغِني َواَل َجزَ  ،يَهافِ   .
. 

 ِلَمهُ َعا ِلَيْنَفِع اْلِعْلُم َقْبَل اْلَمْوتِ  

ْجَعى َفمَ   .  َجُعواا رَ َقْد َساَل َقْوم  ِبَها الرُّ

. 
 طالب.... "

 على الخالف
 طالب:...

 .الصعق: صعق الموت ثم صعقة الفزع ثم صعقة الموت ثم صعقة البعث
 طالب....
 .وأن األدلة تدل على أنها ثالث ،قول بأنها ثالثعلى ال

َراطُ :َقْوُلهُ وَ "  َراطِ  :َأيْ  ،َوالصِ  َفاَرَقِتِهْم ِإَذا اْنَتَهى النَّاُس َبْعَد مُ  ،َهنَّمَ ِجْسر  َعَلى جَ  َوُهوَ  ،َوُنْؤِمُن ِبالصِ 
َراطِ  ُ َعْنَها- َعاِئَشةُ  َكَما َقاَلْت  ،َمَكاَن اْلَمْوِقِف ِإَلى الظُّْلَمِة الَِّتي ُدوَن الصِ   ُسولَ رَ  ِإنَّ » :-َرِضَي َّللاَّ

لُ  مَ َيوْ  لنَّاُس ا ْينَ أَ  ُسِئَل: -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َّللاَُّ  َصلَّى- َّللاَِّ  َماَواتُ  اأْلَْرضِ  َغْيرَ  ُض اأْلَرْ  ُتَبدَّ  ؟ َوالسَّ
َناِفُقوَن َعِن َوِفي َهَذا اْلَمْوِضِع َيْفَتِرُق اْلمُ  .«ْلِجْسرِ ا ُدونَ  الظُّْلَمةِ  ِفي ُهمْ  :َفَقالَ  [،48]إبراهيم:
 ر  َيْمَنُعُهْم ِمَن اْلُوُصولِ َنُهْم ِبُسو اُل َبيْ َوُيحَ  ،َوَيْسِبُقُهُم اْلُمْؤِمُنونَ  ،َوَيَتَخلَُّفوَن َعْنُهمْ  ،اْلُمْؤِمِنينَ 

 ."ِإَلْيِهمْ 
ُ النَّاَس َيْوَم اْلِقَياَمةِ » :َقالَ  ،َعْبِد َّللاَِّ  نْ عَ  ،َمْسُروق   َعنْ  ،ِبَسَنِدهِ  اْلَبْيَهِقيُّ  َوَرَوى  ى ِإلَ  ،َيْجَمُع َّللاَّ
 ،َدْيهِ ُه ِمْثَل اْلَجَبِل َبْيَن يَ ُيْعَطى ُنورَ  ْم َمنْ َفِمْنهُ  :َوَقالَ  ،َفُيْعَطْوَن ُنوَرُهْم َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِهمْ  :َأْن َقالَ 

َطى َوِمْنُهْم َمْن ُيعْ  ،َيِميِنهِ لنَّْخَلِة بِ ِمْثَل ا َوِمْنُهْم َمْن ُيْعَطى ُنوَرهُ  ،َذِلكَ  َوِمْنُهْم َمْن ُيْعَطى ُنوَرُه َفْوقَ 
 أُيِضيُء َمرًَّة َوُيْطفَ  ،هِ َهاِم َقَدمِ َلى ِإبْ عَ ( َمْن ُيْعَطى ُنوَرُه َحتَّى َيُكوَن آِخُر ) َذِلكَ  ،ُدوَن َذِلَك ِبَيِميِنهِ 

مَ  ،َمرَّةً  َذا ُطِفَئ َقاَم.. ، َقَدَمهُ ِإَذا َأَضاَء َقدَّ   ."«َواِ 
 .لكن قام يعني وقف ،ماذا يعني وقف، من األصل قائم

 طالب:...
 تأخير دخولهم الجنة
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 طالب:...
والجمع بين هذه الروايات  ،وفي رواية أربعون  ،يؤخرون هذه المدة، في رواية مائة وعشرين 

 فبين أفقر الناس وأغنى ،ء فهم متفاوتون باختالف أحوال الفقراء فهم متفاوتون وأحوال األغنيا
ثم بعد ذلك الوسط من مائة وعشرين إلى أربعين، المقصود أن نؤمن بما  ،الناس خمسمائة عام

واألصل أن هللا سريع  ،وال نضرب بعضها ببعض ،جاء في هذا الباب من النصوص كلها
 .الحساب، هذا األصل

 طالب:...
 النفخات التي يحصل منها الصعق 

 ب:....طال
 .ثالث

 طالب:....
ِض{والفزع  م ن ِفي األ  ر  م او اِت و   .هي ثالث [،87:]النمل } ف ف ِزع  م ن ِفي السَّ

َراِط،قَ "  وَن َعَلى الصِ  ْيفِ  اَل: َفَيُمرُّ َوَيُمرُّ َراُط َكَحدِ  السَّ ، َمِزلَّة  َوالصِ  ُهْم: اْمُضوا َفُيَقاُل لَ  ،، َدْحض 
يَمْن َيُمرُّ َكاْنِقَضاِض اْلَكْوَكِب، َوِمنْ  َفِمْنُهمْ َعَلى َقْدِر ُنوِرُكْم،  َمْن َيُمرُّ  ِح، َوِمْنُهمْ ُهْم َمْن َيُمرُّ َكالرِ 

ُجلِ  وَن َفيَ  ،َيْرُمُل َرَماًل و  ،َكالطَّْرِف، َوِمْنُهْم َمْن َيُمرُّ َكَشدِ  الرَّ ِذي َحتَّى َيُمرَّ الَّ ،ْعَماِلِهمْ َلى َقْدِر أَ عَ ُمرُّ
   ."َوَتْعَلُق َيد   ،ُتَجرُّ َيد   ،َعَلى ِإْبَهاِم َقَدِمهِ ُنوُرُه 

 طالب:...
 ؟تخر روايةفي 
 الَِّذي : اْلَحْمُد ّلِلَِّ وَن، َفِإَذا َخَلُصوا َقاُلواَفَيْخُلصُ  ،َوُتِصيُب َجَواِنَبُه النَّارُ  ،، َوَتْعَلُق ِرْجل  َوُتَجرُّ ِرْجل  " 

انَ  ُ َما َلْم يُ اكِ ا ِمْنِك َبْعَد َأْن َأَرانَ َنجَّ  . ثَ اْلَحِدي ،«ًداْعِط َأحَ ، َلَقْد َأْعَطاَنا َّللاَّ
ُروَن ِفي اْلُمَراِد ِباْلُوُروِد اْلَمْذُكوِر ِفي َقوْ   نْ  :اَلىِلِه َتعَ َواْخَتَلَف اْلُمَفسِ   :]َمْرَيمَ  َواِرُدَها{ ِإالَّ  ْنُكمْ مِ  }َواِ 

َراطِ [، َما ُهَو؟ َواأْلَْظَهُر َواأْلَْقَوى أَ  71 ينُ  }ُثمَّ  :َعاَلىتَ ، َقاَل نَُّه اْلُمُروُر َعَلى الصِ   تََّقْواا الَِّذينَ  َنجِ 
ِحيِح َأنَُّه  72 :َمْرَيمَ ] ِثيًّا{جِ  ِفيَها الظَّاِلِمينَ  َوَنَذرُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -[. َوِفي الصَّ  ،-ى َّللاَّ
َجَرِة، ْحتَ تَ  َباَيعَ  َحد  أَ  ارَ النَّ  َيِلجُ  اَل  َيِدِه،بِ  َنْفِسي َوالَِّذي» :َقالَ   َرُسولَ  َيا :َفُقْلتُ  :َحْفَصةُ  َقاَلْت  الشَّ
نْ  ُقوُل:يَ  َّللاَُّ  َأَلْيَس  ،َّللاَِّ   "[71 :َمْرَيمَ  ] َواِرُدَها الَّ إِ  ِمْنُكمْ  َواِ 

 ها؟لكن هل يلزم من ذلك دخول ،بدليل أن اإلبل وسائر الدواب ترد المياه ،يعني الدخول الورود ال
 .يلزم ال
ي }ُثمَّ  :َقالَ  َتْسَمِعيهِ  َأَلمْ  :َفَقالَ "   -[. َأَشارَ  72 :]َمْرَيمَ ِجِثيًّا{ ِفيَها الظَّاِلِمينَ  َوَنَذرُ  اتََّقْوا الَِّذينَ  ُنَنجِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  رِ  اَل َتْسَتْلِزُم َوَأنَّ النَّجَ  ،اَل َيْسَتْلِزُم ُدُخوَلَها ِإَلى َأنَّ ُوُروَد النَّارِ  -َصلَّى َّللاَّ اَة ِمَن الشَّ
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ُنوا ِمْنهُ  ُ  :ُيَقالُ  ،ُحُصوَلُه، َبْل َيْسَتْلِزُم اْنِعَقاَد َسَبِبِه، َفَمْن َطَلَبُه َعُدوُُّه ِلُيْهِلُكوُه َوَلْم َيَتَمكَّ اُه َّللاَّ َنجَّ
  ."ِمْنُهم

زم من يل  ثم نجاه هللا، الضرب عنقه مثال   ذلك أن يكونوا قد أمسكوه وأوثقوه وأقدموا على وال يلزم
 .لم يتمكنوا منه وفاتهم نجاه هللا منهم ذاذلك إ

ْيَنا ْمُرَناأَ  َجاءَ  }َوَلمَّا َوِلَهَذا َقاَل َتَعاَلى:" ْيَنا ْمُرَناأَ  َجاءَ  }َفَلمَّا [58:]ُهود   ُهوًدا{ َنجَّ  َنجَّ
ْيَنا ْمُرَناأَ  َجاءَ  َوَلمَّا}[  66 :]ُهود  َصاِلًحا{ [. َوَلْم َيُكِن اْلَعَذاُب َأَصاَبُهْم،  49 :]ُهود   ْيًبا{ُشعَ  َنجَّ

ُ ِبِه ِمْن َأْسَبا ،َوَلِكْن َأَصاَب َغْيَرُهمْ  ُهُم َّللاَّ  . "َأَصاَب ُأوَلِئكَ  ُهْم َمااِة أَلََصابَ ِب النَّجَ َوَلْواَل َما َخصَّ
عد ذلك يبعثون على ثم ب ،ألن األسباب قد انعقدت والعقوبة إذا حصلت عمت، الصالح والطالح

ولم يكن العذاب  ،ما قال عندكم في الكتابك -ل وعالج–لكن هؤالء األنبياء نجاهم هللا  ،نياتهم
 ؛ولوال ما خصهم هللا به من أسباب النجاة ألصابهم ما أصاب أولئك ،ولكن أصاب غيرهم ،لهم
 -عالجل و –م هللا ولكن هؤالء األنبياء خصه ،نزلت عمتإذا والعقوبات  ،ن األسباب انعقدتأل

 بأسباب خاصة من أسباب النجاة.
رَ  ،َوَكَذِلَك َحاُل اْلَواِرِد ِفي النَّارِ "  وَن َفْوَقَها َعَلى الصِ  ي َّللاَُّ  ُثمَّ  ،اطِ َيُمرُّ ُر  الَِّذيَن اتََّقْوا َوَيذْ ُيَنجِ 

ُ َعَلْيِه َوسَ -َفَقْد َبيََّن  .الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا َأنَّ اْلُوُروَد ُهَو  :اْلَمْذُكورِ  َجاِبر   ِديثِ ِفي حَ  -لَّمَ َصلَّى َّللاَّ
َراطِ  اْلمرور  . َعَلى الصِ 
 ."ُظ َأُبو َنْصر  اْلَواِئِليُّ اْلَحافِ  َوَرَوى 

 .أبو نصر الوائلي السجستي من سجستان
ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ "  ْن » :- َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ َصلَّى َّللاَُّ -َرِضَي َّللاَّ َعلِ ِم النَّاَس ُسنَِّتي َواِ 

ْن َأْحَبْبَت َأْن اَل ُتوَقَف َعلَ  َراِط َطْرَفَة َكِرُهوا َذِلَك، َواِ  ي ْلَجنََّة، َفاَل ُتْحِدَثنَّ فِ اى َتَدُخَل تَّ ْين  حَ عَ ى الصِ 
 ."اْلُقْرُطِبيُّ  َأْوَرَدهُ  «ِديِن َّللاَِّ َحَدًثا ِبَرْأِيكَ 

ا ابن الجوزي في الموضوعات ،طبي في التذكرةوأورده القر    .وعلى كل حال الحديث أورده أيض 
ادُ  ُسَلْيَمانَ  نِ بْ  َأْحَمدَ  نُ بْ  َبْكرِ  َأُبو َوَرَوى " ُ -َعْن َرُسوِل َّللاَِّ  ُمْنَيَة، ْبنِ  َيْعَلى َعنْ  ،النَّجَّ َصلَّى َّللاَّ

 . «َلَهِبي ُنوُركَ  ْطَفأَ أَ  َفَقدْ  ُمْؤِمُن، ايَ  ُجزْ  ْلِقَياَمِة:ا ْومَ يَ  ْؤِمنِ ِلْلمُ  النَّارُ  َتُقولُ » :، َقالَ -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ا ضعيف   .وهو أيض 
 َفاَل  ْلِقَياَمةِ ا ِلَيْومِ  ْلِقْسطَ ا ْلَمَواِزينَ ا َنَضعُ }وَ  َأْي: َوُنْؤِمُن ِباْلِميَزاِن. َقاَل َتَعاَلى: " َوَقْوُلُه: "َواْلِميَزانُ "

نْ وَ  ْيًئاشَ  َنْفس   ُتْظَلمُ   .[ 47 :]اأْلَْنِبَياءِ َحاِسِبيَن{ ِبَنا ىَوَكفَ  ِبَها َأَتْيَنا َخْرَدل   نْ مِ  َحبَّة   َقالَ ِمثْ  انَ كَ  اِ 
 ِسُرواخَ  الَِّذينَ  َفُأوَلِئكَ  َمَواِزيُنهُ  فَّْت خَ  َوَمنْ  نَ اْلُمْفِلُحو ُهمُ  ُأوَلِئكَ فَ  َمَواِزيُنهُ  ُقَلْت ثَ  }َفَمنْ  َوَقاَل َتَعاَلى:

 "[ 103 - 102 :]اْلُمْؤِمُنونَ اِلُدوَن{خَ  َجَهنَّمَ  ِفي ْنُفَسُهمْ أَ 
ويختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة  ،جاء ذكر الميزان والموازين بالجمع

، كما جمع المياه ،باعتبار تعدد الموزوناتجمع الموازين  :قالوا ؟ع أو لكل واحد موازينيللجم
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فال يحتاج إلى جمع، قالوا جمع  ،كثيروال يعم القليل والماء اسم جنس ،اب المياهب :الفقهاء يقولون 
  .لتعدد أنواعه انظر  

  طالب:...
ا ميزان مالولذلك المؤلف قال  ،معت لتعدد الموزوناتالمقصود أن الموازين جُ والمشارق والمغارب 

 قال موازين.   
:ُ  َقالَ " أِلَنَّ اْلَوْزَن ِلْلَجَزاِء،  ؛الِ َوْزُن اأْلَْعمَ  َدهُ ا اْنَقَضى اْلِحَساُب َكاَن َبعْ َقاَل اْلُعَلَماُء: ِإذَ  اْلُقْرُطِبي 

ْظَهاِر َمَقاِديرِ ْعَماِل، َوايِر اأْلَ َفَيْنَبِغي َأْن َيُكوَن َبْعَد اْلُمَحاَسَبِة، َفِإنَّ اْلُمَحاَسَبَة ِلَتْقرِ   ؛َهاْلَوْزَن إلِ
 ."اِلَيُكوَن اْلَجَزاُء ِبَحَسِبهَ 

، ظهور النتائج نها موازين معنويةإوقالوا  وجود الموازين أنكر بعض طوائف البدع كالمعتزلة
وأهل السنة على  ،حسيبميزان معنوي وليس  ررت وانتهت فهوزنت وقُ ألعمال الخالئق كأنها وُ 
 ن هللاإ :قالواو  حكموا العقل -نسأل هللا العافية-وأولئك  ،كما سيأتي فتانأنه ميزان حسي له كِ 

فرق بين أن تكون النتيجة غيب ا وبين أن تكون في  ولكن ،إلى وزن ليعرف النتيجة ليس بحاجة
ة  {عالم الشهود  ل ى َّللاَِّ ُحجَّ  [  165]النساء: } ِلئ الَّ ي ُكون  ِللنَّاِس ع 

  "{ْلِقَياَمةِ ا ِلَيْومِ  ْسطَ اْلقِ  ْلَمَواِزينَ ا َوَنَضعُ } :َقاَل: َوَقْوُلُه َتَعاَلى" 
هم أهل خبرة، وجرب  ،من الناس من أهل الخرص، يخرصون الزروع والثمار فال تزيد وال تنقص

 لكن لو رر مجرباة، ال تزيد وال تنقص، هذا شيء مقهم يخرصون من أجل الزكفيهم ذلك ف
ولو كان ثقتك به  خلني أشوف؟تقول له اوزن  أوأردت أن تشتري من أحد منهم  تكتفي بالخرص 

 .ترى بعينك ليس الخبر كالمعاينة تريد أن لكن ،بلغتبالغة ما 
َدة  ُتوَزُن ِفيَها اأْلَعْ " وَناِت، ْن َيُكوَن اْلُمَراُد اْلَمْوزُ ُيْحَتَمُل أَ َماُل، وَ ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َثمَّ َمَواِزيُن ُمَتَعدِ 

 .  َأْعَلمُ َفَجَمَع ِباْعِتَباِر َتَنوُِّع اأْلَْعَماِل اْلَمْوُزوَنِة، َوَّللاَُّ 
نَُّة: َأنَّ  تَ  َوالَِّذي َدلَّْت َعَلْيِه السُّ يََّتاِن ُمَشاَهَدَتانِ ِميَزاَن اأْلَْعَماِل َلُه ِكفَّ  . "اِن ِحسِ 

 وكل مستطيل ُكفة بالضم، ِكفة ،ِكفتان بكسر الكاف تثنية ِكفة، يقول العلماء كل مستدير ِكفة
 .ستطيلة فهي ُكفةوُكفة الثوب م ،فهي ِكفة ،الميزان مستديرة
 ،أحسن هللا إليك

َمامُ " ، ِمْن َحِديثِ  َأْحَمُد، َرَوى اإلِْ ْحَمِن اْلُحُبِليِ  و ْبنَ  َّللاَِّ  َعْبدَ  َقاَل َسِمْعتُ  َأِبي َعْبِد الرَّ َيُقوُل:  َعْمر 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم:  اْلَخاَلِئقِ  ُرُءوسِ  َعَلى ُأمَِّتي نْ مِ  َرُجاًل  َسُيْخِلص َّللاََّ  ِإنَّ » َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

، َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  َعَلْيهِ  َفَيْنُشرُ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ   ِمنْ  رُ َأُتْنكِ  َلُه: َيُقولُ  ُثمَّ  اْلَبَصِر، َمدُّ  ِسِجل    ُكلُّ  ِسِجالًّ
، َيا اَل، َقاَل: اْلَحاِفُظوَن؟ َكَتَبِتي كَ َأَظَلمَ  ؟َشْيًئا َهَذا  َفُيْبَهتُ  َحَسَنة ؟ َأوْ  ُعْذر   َأَلكَ  ُقوُل:َفيَ  َربِ 

ُجُل، ، َيا اَل  َفَيُقوُل: الرَّ  َفُتْخَرجُ  َعَلْيَك، اْلَيْومَ  ُظْلمَ  اَل  َواِحَدة ، َحَسَنة   ِعْنَدَنا َلكَ  ِإنَّ  َبَلى، َفَيُقوُل: َربِ 
، َيا َفَيُقوُل: َأْحِضُروُه، َفَيُقولُ  ،هللا رسول ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  َّللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  ِفيَها: ِبَطاَقة   َلهُ   َربِ 
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ِت؟ َهِذهِ  عَ مَ  اْلِبَطاَقةُ  َهِذهِ  َوَما ِجالَّ تُ  َفُتوَضعُ  َقاَل: ُتْظَلُم، اَل  ِإنَّكَ  ُل:وَفُيقَ  السِ  ِجالَّ ، ِفي السِ  ة   ِكفَّ
ة ، ِفي َواْلِبَطاَقةُ  ُت، َفَطاَشتِ  َقاَل: ِكفَّ ِجالَّ ْحَمنِ  َّللاَِّ  ِبْسمِ  َشْيء   َيْثُقلُ  َواَل  اْلِبَطاَقُة، َوَثُقَلتِ  السِ   الرَّ
ِحيمِ   ."« الرَّ

البطاقة  وهذا حديث ،سيما كلمة التوحيد ال -ل وعالج–فيه ذكر هللا  بشيء رجح شيءي ال يعني 
 .وهللا المستعان ،والترمذي وغيره حسنه ،فيه كثير همكالمو  ،معروف عند أهل العلم

، َهَكَذا َرَواهوَ "  ْنَيا، ِبيأَ  َواْبنُ  َماَجْه، َواْبنُ  التِ ْرِمِذيُّ َواَل َيْثُقُل » :التِ ْرِمِذيُّ  َزادَ  اللَّْيِث، ِمْن َحِديثِ  الدُّ
ُجلِ  َفُيْؤَتى ،اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  ْلَمَواِزينُ ا ُتوَضعُ  » َوِفي ِسَياق  آَخَر: .«َمَع اْسِم َّللاَِّ َشْيء    وَضعُ يُ فَ  ِبالرَّ

ة   ِفي  .اْلَحِديثَ  ،«ِكفَّ
َياِق َفاِئَدة  َجِليَلة ، َوِفي َهَذا َعَمِله، َوَيْشَهُد َلُه َما  اْلَعاِمَل ُيوَزُن َمعَ  َوِهَي َأنَّ  السِ 

ُ َص - رسولَعِن  ،ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  اْلُبَخاِريُّ  َرَوى   ."-َلْيِه َوَسلَّمَ عَ لَّى َّللاَّ
 .عليه الصالة والسالم

ُجلُ  َيْأِتيلَ  ِإنَّهُ » :َقالَ "  ِمينُ  ْلَعِظيمُ ا الرَّ   "«ُعوَضة  بَ  َجَناحَ  َّللاَِّ  ِعْندَ  ِزنُ يَ  اَل  ،اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  السَّ
ا لعملا صاحب أن على يدل مما  .عمله مثل يوزن  أيض 

 طالب:....
 نم والبد ،الصاإلخ من البد لبة،ق من خالصة هللا إال لهإ ال :قال من ارالن على حرم هللا أن

 .يهايناف ما ينقضها وأال ،بمتطلباتها اإلتيان
 طالب:....

 وانعم ولها شروط هال لكن ،النار على هللا رمهح قلبه من الصةخ امخلص   بها جاء من كل ال،
 .كغيرها أشياء ولها

ُجلُ  يَلَيْأتِ  ِإنَّهُ »" ِمينُ  ْلَعِظيمُ ا الرَّ  ِإنْ  اْقَرُءوا :َوَقالَ  «َبُعوَضة   َجَناحَ  َّللاَِّ  ْندَ عِ  َيِزنُ  اَل  ،اْلِقَياَمةِ  ْومَ يَ  السَّ
  [105:]اْلَكْهفِ  َوْزًنا{ ِقَياَمةِ الْ  َيْومَ  ُهمْ لَ  ُنِقيمُ  }َفاَل  :ِشْئُتمْ 

َمامُ   ،اَقْينِ السَّ  َدِقيقَ  انَ َوكَ  ،اأْلََراكِ  ِمنَ  َواًكاِس  َيْجِني انَ كَ  َأنَّهُ » :َمْسُعود   اْبنِ  َعنِ  ،َأْحَمدُ  َوَرَوى اإلِْ
يحُ  َعَلتِ َفجَ   ِممَّ  :-َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ  َّللاَُّ  َصلَّى- َّللاَِّ  ُسولُ رَ  َفَقالَ  ،ِمْنهُ  ْومُ اْلقَ  َفَضِحكَ  ْكَفُؤُه،تَ  الرِ 

 ْلِميَزانِ ا ِفي َأْثَقلُ  َلُهَما ،ِبَيِدهِ  َنْفِسي الَِّذيوَ  َفَقاَل: اَقْيِه،سَ  قَّةِ دِ  نْ مِ  ،َّللاَِّ  َنِبيَّ  َيا :َقاُلوا َتْضَحُكوَن؟
  «ُأُحد   ِمنْ 

َأِبي َماِلك   َعنْ  ُمْسِلم   يحِ ي َصحِ فِ ، َكَما َوْزِن اأْلَْعَماِل َأْنُفِسَهاَوَقْد َوَرَدِت اأْلََحاِديُث َأْيًضا بِ  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َقالَ  ،اأْلَْشَعِري ِ   ّلِلَِّ  اْلَحْمدُ وَ  ،انِ يمَ اإْلِ  ْطرُ شَ  الطُُّهورُ » :-َصلَّى َّللاَّ

 ."اْلَحِديثَ  «اْلِميَزانَ  َتْمَلُ 
يحولها إلى  قادر على أن -جل وعال–لكن هللا  ا،أجسام  ت وليس معاني ال شك أن األعمال

 .أجسام توزن وتثقل في الميزان
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ِحيَحْينِ "  ِفيَفَتانِ خَ  َكِلَمَتانِ » :- َعَلْيِه َوَسلَّمَ َّللاَُّ َصلَّى -َقْوُلُه  ،اْلُبَخاِري ِ  َوُهَو َخاِتَمُة ِكَتاِب  ،َوِفي الصَّ
ْحمَ  َلىإِ  َحِبيَبَتانِ  ،اللِ َسانِ  َعَلى  َّللاَِّ  ُسْبَحانَ  ،ِبَحْمِدهِ وَ  َّللاَِّ  ُسْبَحانَ  :اْلِميَزانِ  يفِ  َثِقيَلَتانِ  ِن،الرَّ

 . «اْلَعِظيمِ 
ُ َعْنهُ - اِلك  مَ  نِ بْ  َأَنسِ  َعنْ  اْلَبْيَهِقيُّ  َبْكر   َأُبو اْلَحاِفظُ  َوَرَوى  ُ -، َعِن النَِّبيِ  -َرِضَي َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َتيِ  ْينَ بَ  َفُيوَقفُ  ْلِقَياَمِة،ا ْومَ يَ  َدمَ آ اْبنِ بِ  ُيْؤَتى» :، َقالَ -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  لُ وَ  اْلِميَزاِن، ِكفَّ ، ِبهِ  ُيَوكَّ  َمَلك 
 َبًدا،أَ  َبْعَدَها َيْشَقى اَل  َسَعاَدةً  اَلن  فُ  ِعدَ سَ  ْلَخاَلِئَق:ا ُيْسِمعُ  َصْوت  بِ  اْلَمَلكُ  َناَدى يَزاُنُه،مِ  َثُقلَ  َفِإنْ 
نْ   «َأَبًدا َبْعَدَها َيْسَعدُ  اَل  َشَقاَوةً  ُفاَلن   َشِقيَ  اْلَخاَلِئَق: ْسِمعُ يُ  ِبَصْوت   َلكُ اْلمَ  اَدىنَ  يَزاُنُه،مِ  فَّ خَ  َواِ 

 ."ْلَوْزنَ ْقَبُل اتَ ْعَراض  اَل : اأْلَْعَماُل أَ ولُ َفاَل ُيْلَتَفُت ِإَلى ُمْلِحد  ُمَعاِند  َيقُ 
 ؟ماذا قال الشيخ عن الحديث، ضعيف

 .طالب: موضوع
، لكن من الموضوعات ع أحاديثهيبل جموهذا الكتاب  ،أحاديث كتاب العقل البن المحبرهو من 

 .ومن خفت موازينه الشك أنه شقي ،ك أنه سعيدالنتيجة صحيحة من ثقلت موازينه الش
نََّما َيْقَبُل اْلَوْزَن اأْلَ وَ اْلَوْزَن،   َتْقَبلُ َفاَل ُيْلَتَفُت ِإَلى ُمْلِحد  ُمَعاِند  َيُقوُل: اأْلَْعَماُل َأْعَراض  اَل "  ْجَساُم! اِ 

َم، َوَكَما َروَ  َ َيْقِلُب اأْلَْعَراَض َأْجَساًما، َكَما َتَقدَّ مَ َفِإنَّ َّللاَّ ُ - ُهَرْيَرةَ  يَأبِ  َعنْ  َأْحَمُد، امُ ى اإلِْ َرِضَي َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ -َعْنهُ   ْينَ بَ  ُيوَقفُ فَ  ،ربَأغَ  ْبًشاكَ  ِباْلَمْوتِ  ىُيْؤتَ » :َقالَ  -َصلَّى َّللاَّ
 َفَيْشَرِئبُّونَ  النَّاِر، ْهلَ أَ  َيا َوُيَقاُل: َوَيْنُظُروَن، َيْشَرِئبُّونَ فَ  اْلَجنَِّة، َأْهلَ  َيا ُيَقاُل،فَ  النَّاِر،وَ  اْلَجنَّةِ 

 ."«َمْوتَ  اَل  ُخُلود   ُل:َوُيَقا َفُيْذَبُح، ،ْلَفَرجُ ا َجاءَ  َقدْ  نْ أَ  َوَيَرْونَ  َوَيْنُظُروَن،
ا النار هلأل ويقال ،موت فال خلود :الجنة ألهل يقال يعني  .وتم فال خلود :أيض 

َن َلُه اْلِميَزا َأنَّ  َوَصَحاِئِف اأْلَْعَماِل، َوَثَبتَ  َوْزُن اأْلَْعَماِل َواْلَعاِملِ  ِبَمْعَناُه. َفَثَبتَ  اْلُبَخاِريُّ  َوَرَواهُ "
َتانِ  ُ َتَعاَلى َأْعَلُم ِبَما َوَراَء َذِلَك ِمَن اْلَكْيِفيَّ  . ِكفَّ  ."اتِ َوَّللاَّ

الت صيوما وراء ذلك من تف ،-ليه الصالة والسالمع–هذا في حدود ما ورد عن هللا ورسوله  
 .ُيلتفت إليها جاءت بها بعض األخبار واآلثار اإلسرائيلية واألحاديث الموضوعة هذه ال

اِدُق " يَماُن ِباْلَغْيِب، َكَما َأْخَبَرَنا الصَّ ِمْن َغْيِر ِزَياَدة  َواَل  -ِه َوَسلَّمَ  َعَليْ َصلَّى َّللاَُّ -َفَعَلْيَنا اإلِْ
 . ُنْقَصان  

اِرُع، ِلَخَفاِء اْلِحْكَمِة َعَلْيِه، َوَيا َخْيَبَة َمْن َيْنِفي  َوْضَع اْلَمَواِزيِن اْلِقْسِط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َكَما َأْخَبَر الشَّ
اُل َواْلَفوَّاُل! َوَما َأَحَراُه ِبَأنْ   َيُكوَن ِمَن َوَيْقَدُح ِفي النُُّصوِص ِبَقْوِلِه: اَل َيْحَتاُج ِإَلى اْلِميَزاِن ِإالَّ اْلَبقَّ

ُ َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا. َوَلْو َلْم َيُكْن ِمَن اْلِحْكَمِة ِفي َوْزِن اأْلَْعَماِل ِإالَّ الَّ   ُظُهوُر ِذيَن اَل ُيِقيُم َّللاَّ
ُسَل َعْدِلِه ُسْبَحاَنُه ِلَجِميِع ِعَباِدِه، َفاَل َأَحَد َأَحبُّ ِإَلْيِه اْلُعْذُر ِمَن َّللاَِّ، ِمْن َأْجِل َذِلَك َأرْ  َسَل الرُّ

ِريَن َوُمْنِذِرينَ  َفَكْيَف َوَوَراَء َذِلَك ِمَن اْلِحَكِم َما اَل اطِ اَلَع َلَنا َعَلْيِه. َفَتَأمَّْل َقْوَل اْلَماَلِئَكِة، َلمَّا  .ُمَبشِ 
ُ َلُهمْ  َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها ِسدُ ُيفْ  َمنْ  ِفيَها َأَتْجَعلُ  َقاُلوا َخِليَفةً  اأْلَْرضِ  ِفي َجاِعل   }ِإنِ ي :َقاَل َّللاَّ  الدِ 
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ُس  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِ حُ  َوَنْحنُ   َوَما} :[. َوَقاَل َتَعاَلى 30 :]اْلَبَقَرةِ  َتْعَلُموَن{ اَل  َما َأْعَلمُ  ِإنِ ي َقالَ  َلكَ  َوُنَقدِ 
ْسَراءِ ]{ َقِلياًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوِتيُتمْ   [ 85 :اإلِْ

َم ِعْندَ  َراَط َبْعَد  اْلَحْوَض َقْبَل اْلِميَزاِن، َأنَّ  ،-َرِحَمُه َّللاَُّ - اْلُقْرُطِبي ِ  ِذْكِر اْلَحْوِض َكاَلمُ  َوَقْد َتَقدَّ َوالصِ 
ِحيَحْيِن: . اْلِميَزانِ  َراطَ ا َعَبُروا َذاإِ  ْلُمْؤِمِنينَ ا َأنَّ  » َفِفي الصَّ  اْلَجنَّةِ  َبْينَ  ة  رَ َقْنطَ  َعَلى َوَقُفوا لصِ 
ُبوا َفِإَذا ،ْعض  بَ  ِمنْ  ِلَبْعِضِهمْ  َفَيْقَتصُّ  ،َوالنَّارِ  وانُ وَ  ُهذِ    .«اْلَجنَّةِ  ُخولِ دُ  ِفي َلُهمْ  ِذنَ أُ  قُّ

ةً ا ِلْلُمْؤِمِنيَن خَ ِفي التَّْذِكَرِة َهِذِه اْلَقْنَطَرَة ِصَراًطا َثاِنيً  اْلُقْرُطِبيُّ  َوَجَعلَ   َيْسُقُط ِمْنُه َأَحد   َوَلْيَس  ،اصَّ
ُ َتَعاَلى َأْعَلمُ  ،ارِ ِفي النَّ   ."َوَّللاَّ

جاوزه المؤمنون فيقفون على لعام الذي ُينصب لجميع الخالئق، يجاوزوا الصراط اييعني بعد أن 
 نإولذلك قال في كالم القرطبي  ،ؤخذ المظالم من بعضهم لبعضنقون وتُ بون ويُ هذ  هذه القنظرة يُ 

 ون عبر يبعد الميزان يعني بعد ظهور النتائج الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، الصراط 
 .الصراط

 طالب:...
 .رةطيريد القن هنأيريد القنطرة، ك

 اللهم صلَّ وسلم على عبدك ورسولك.
 


